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Inspirace z ASKO – NÁBYTEK: Vytvořte si doma severskou oázu klidu 

Praha, 21. 10. 2020 – Skandinávský styl je jednoduchý, vzdušný a propojuje člověka s přírodou. Není 

tedy divu, že si v českých domácnostech získává stále více příznivců. Minimalistický nábytek a bílá 

barva těmto interiérům dominuje, ale díky použití přírodních dekorací a detailů nepůsobí vůbec 

chladně. Pokud vás tento severský minimalismus zaujal, můžete se přijít inspirovat do prodejen 

ASKO – NÁBYTEK, kde najdete celou řadu skandinávských doplňků i nábytku. 

Pravdou je, že skandinávský styl je skutečně specifický svou jednoduchostí a lehkostí, která může na 

první pohled působit chladně a cize. Osobnost severskému designu vdechnou až drobné detaily, které 

z něj vytvoří útulné místo, kde budete rádi trávit svůj volný čas. Inspiraci hledají severské národy 

především v přírodě, a proto hraje dřevo, kůže, kámen či vlna důležitou roli. Oblíbenými dekoracemi 

jsou tak třeba umělé kožešiny či dřevěné odkládací stolky. Seveřané jsou příznivci praktičnosti, a proto 

v jejich domovech nenajdete vystavené sklo či porcelán ve vitríně, zdobené lustry či jiné složité detaily. 

U tohoto stylu zkrátka platí, že méně je více. 

Skandinávské pokoje jsou plné bílé barvy a světlých odstínů, a to především proto, že prostor opticky 

zvětšují a prosvětlují. Tato barva je většinou použita zejména na nábytku, díky čemuž se k němu skvěle 

hodí téměř veškeré odstíny dekorací a dalších doplňků. Nejčastěji bývá doplněna výmalbou v bílé 

barvě, nebo v jemných odstínech béžové, šedé či mentolové. Otevřený a vzdušný interiér pak podpoří 

vhodně zvolené osvětlení, které se nachází i uvnitř skříní, regálů a knihoven, což jistě z praktických 

důvodů ocení každá domácnost. Velká pozornost je také věnována stolům a židlím, které velmi často 

kombinují dřevné prvky s bílou barvou. Výraznější barvy, vzory nebo třeba použití industriálních motivů 

si pak můžete dovolit právě v doplňcích, které podtrhnou krásu a čistotu interiéru. 

 

Obývací stěna Fun plus 

Moderní bílá obývací stěna v kombinaci s dubovým 

dekorem je jako stvořená pro domácnosti ve 

skandinávském stylu. Stylové aplikace rozpraskaného 

dřeva dodají nábytku originální kontrast, který zaujme na 

první pohled. Kvalitní zpracování a tlumení dovírání u dveří 

i zásuvek je pak příjemným doplňkem, který v moderní 

domácnosti jistě oceníte. Cena stěny je 17 999 Kč. 

Rozkládací pohovka Letty 

Prostorná rozkládací pohovka Letty s polstrovanými 

polštáři nabízí nejen komfortní posezení, ale také úložný 

prostor a možnost rozkladu na lůžko. Pro tuto příležitost 

možná využijete i pěnový topper, který najdete v praktické 

tašce v úložném prostoru. Díky vyšší poloze sedáku je 

vstávání z pohovky daleko snazší. Příjemná tlumená barva 

sedačky se skvěle hodí nejen do severských interiérů. Cena 

pohovky je 24 999 Kč. 
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Postel Dezra 

Elegantní manželská postel Dezra o rozměru lůžka 

180x200 cm má zaoblený tvar zadního čela. Díky vyšší 

konstrukci se vám bude z postele lépe vstávat, a navíc 

obsahuje i polohovatelné rošty, které si můžete nastavit dle 

vašich potřeb. Jemná barva bílé ekokůže krásně doplní 

seversky laděnou ložnici. V kombinaci s jemnými doplňky a 

povlečením vytvoříte z ložnice hotovou oázu klidu. Cena 

postele Dezra je 13 999 Kč. 

Jídelní stůl Halmstad 

Jídelní stůl Halmstadt o rozměrech 120x75 cm v moderním 

skandinávském stylu, který kombinuje dřevo a bílý povrch 

desky stolu, skvěle zapadne do vaší domácnosti. Pokud u vás 

doma neustále pobíhají malé děti, nemusíte se obávat, že by 

si o jídelní stůl ublížily. Díky zaobleným hranám je pro rodiny 

s dětmi jako stvořený. Cena stolu je 2 650 Kč. 

 

Odkládací stolek Butuan 

Originální odkládací stolek Butuan z opracovaného teakového dřeva je 

jedinečným doplňkem nejen do skandinávského obývacího pokoje. 

Obzvlášť teď v pošmourném podzimním období, si na něj můžete 

odkládat horský čaj či kávu nebo jej zkrátka využívat pouze jako krásný 

doplněk vašeho obývacího pokoje. Cena odkládacího stolku je 1 399 Kč. 

 

 

Křeslo Prestige 

Stylové křeslo v jemné modré barvě bude dominantou vašeho obývacího 

pokoje nebo třeba čtecího koutku. Díky vyšším područkám a měkkému 

polstrování se vám bude sedět skoro jako na obláčku. Sametovou textilii 

v petrolejové barvě pak dokreslují zajímavé detaily, jako jsou okrasné 

knoflíky a masivní dřevěné nohy, které dodávají křeslu vskutku originální 

styl, který se bude vyjímat nejen ve severských pokojích. Cena křesla 

Prestige je 5 299 Kč. 
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O společnosti 

Společnost ASKO – NÁBYTEK, součást rodinné podnikové skupiny PORTA se sídlem v Německu, patří mezi největší 

tuzemské prodejce nábytku s tradicí již od roku 1991, kdy společnost otevřela první prodejnu v Praze. S heslem 

„Nábytek pro všechny“ nabízí ve 13 prodejnách po celé České republice kompletní sortiment vybavení 

domácnosti, bytových doplňků a kuchyní na míru. S cílem umožnit nákup nabízeného sortimentu i on-line, z 

pohodlí domova, provozuje ASKO – NÁBYTEK od roku 2009 e-shop. 

Společnost klade zásadní důraz na spokojenost zákazníků, a proto nabízené služby neustále zkvalitňuje a 

rozšiřuje. Reflektování nejnovějších trendů se promítá do kontinuální renovace obchodní sítě. Zákazníkovi jsou v 

prodejnách ASKO – NÁBYTEK k dispozici vyškolení prodejci, kteří nabízejí odborné poradenství s ohledem na 

možnosti a přání každého klienta. Potřeby náročnějšího zákazníka uspokojí realizace zakázek na míru. 

Specializovaná kuchyňská studia v každé prodejně poskytují kompletní servis – od 3D návrhu, výroby, až po 

dopravu a montáž kuchyně. 

Další informace o společnosti naleznete na www.asko-nabytek.cz. 
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